
MIF – Midtals Idrætsforening 

 

 

Læs mere om MIF på vores hjemmeside:  www.mif.dk 

Augustenborg, 8. marts 2020 

 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde 

i Augustenborghallerne 
 

Onsdag den 4. marts 2020, kl. 19.00 

 

Afdeling Navn Initialer Deltog/afbud 

Forretningsudvalg Bjarne Laugesen BL ✔ 

Forretningsudvalg Per Johannsen PJ ✔ 

Forretningsudvalg H-Bogføring – Anne Christiansen  AC ✔ 

Forretningsudvalg Hanne Thomsen HT ✔ 

Forretningsudvalg Jeanette Myllerup JM ✔ 

Fodbold Lasse Duus LD ✔ 

Håndbold Thomas Thøisen TT Afbud 

Gymnastik Brian Kørschen BK ✔ 

Tennis Thorkild Holm TH Afbud 

Petanque Ursula Hansen UH ✔ 

Løb Karin Wind KW ✔ 

Kultur Peter Buhl PB Afbud 

Linedance Sabine Guldberg SG ✔ 

Krocket Kurt Flygenring KF Afbud 

Aktivitetsudvalg Peter Thomsen PT ✔ 
 
Mødeleder: Bjarne Laugesen  
Referent: Jeanette Myllerup 
 

Dagsorden: 
 
1.  Aktivitetsudvalg  

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 

3.  Orientering fra formanden 

4.  Orientering fra kasserer 

5. Børneattester 

6. Nyt fra afdelingerne 

7.  Eventuelt 

 

Mange hilsener 
 
Jeanette Myllerup 
Sekretær 
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Ad. pkt. 1: Aktivitetsudvalg (PT) 
 

Ringridning 2020 
Hvis alt falder på plads, så er MIF igen med ved Ringridningen i Sønderborg, hvor vi har Rytterkroen. 
 
Generalforsamling i Sønderborg Idrætsråd 
Peter gør opmærksom på, at Sønderborg Idrætsråd afholder generalforsamling, hvor man har inviteret Simon 
Lindhardt fra SønderjyskE Herrehåndbold til at komme og holde oplæg.  
 
Generalforsamlingen afholdes den 10. marts kl. 19.00 i Sønderborg Yacht-Club. Hvis du eller andre, du kender, 
har lyst til at deltage, skal I tilmelde jer på thomsenkc@live.dk. 
 
Vigtige datoer til kalenderen 
9. til 13. juli: Ringriderfest i Sønderborg 
15. til 16. august: MIF Aktivitetsweekend 
18. september: Børnedisko 
19. september: 80’er-fest 
 
 

Ad. pkt. 2: Godkendelse af referat (BL) 
 
Referat godkendt. 

 
 

Ad. pkt. 3: Orientering fra formanden (BL) 
 

HUSK: Til de, der træner i hallen: Der er lukket for træning i hallen den 9. til 11. marts pga. Andelskassens 
Aktionærmøde. 
 
Førstehjælpskursus 
Løbeklubben har foreslået førstehjælpskursus i MIF-regi evt. med fokus på generelle sportsskader, inkl. 
hjertestarterkursus. HB bakker op om idéen. 
 
Bjarne kontakter DGI for at høre, hvad de kan tilbyde. 
Karin går tilbage til sin bestyrelse og finder dato (evt. i efteråret). 
 
Haltider 
Der skal snart fordeles haltider. Løb ønsker evt. 1 time. 
Bjarne sender info ud til Haltidegruppen, hvor Karin fra løb er ny i gruppen. 
HUSK: Alle tider skal være indrapporteret senest 10. april. 
 
Fritidsfesten 2020 
Fritidsfesten afholdes den 27. marts kl. 17.30 i Humlehøjhallen. MIF 5 billetter – de 2 er reserveret, så der er 3 
tilbage, så kontakt Bjarne hvis I ønsker at deltage.  
 
Underholdningen i år er ved Henning Nielsen, der tryllekunstner og bl.a. kendt fra "Danmark har talent". 

mailto:thomsenkc@live.dk
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Årsmøder 2020 
Alle har nu afholdt årsmøde. 
HUSK: At få opdateret bestyrelsen på jeres hjemmeside. 
 
HUSK CONVENTUS!! Husk at informere Hanne om nye træningstider, hold, kontingent mv for 2020. 
 
Aktiv sommer 
Bjarne sender materialet om Aktiv sommer. Det er i uge 27-32.  
 
Revisor 
MIF søger revisor. Marion Knudsen er nyvalgt kasser hos Tennis, og ifølge DGI kan hun derfor ikke være 
revisor for MIF. 
 
 

Ad. pkt. 4: Orientering fra kasserer (AC) 
 
Revision 
Ingen yderligere kommentarer til hverken budgetter eller regnskaber. Overordnet er der et ganske lille 
underskud.  
 
Det samlede MIF-medlemstal er gået frem. 
  
 

Ad. pkt. 5: Børneattester (BL) 
 

Status gennemgået. MIF indhenter børneattester hvert år!  
HUSK: Der skal indhentes børneattester, når der kommer en ny træner – også efter sommerferie. 
 
 

Ad. pkt. 7: Nyt fra afdelingerne 
 
PETANQUE 

- Afdelingen har 13 medlemmer, heraf 12 aktive og 1 passivt medlem. 

- Sæsonen starter 1. april, og der spilles onsdag og søndag.  

- Tilmeldt DGIs sommerturnering med Double og 2x 4-mandshold. Fortsætter med samme kontingent. 

 

Ønsker: Lys på banerne og i petanquehuset. Mulighed for at bruge toilettet i hallen i sommerperioden, hvor 

hallen lukker tidligt. Hvad angår lys, så tales der med kommunen. 

 

GYMNASTIK 

- Fem fortsætter i bestyrelsen.  

- Nye kræfter skal snart til, da der ønskes overlap for at undgå en helt ny bestyrelse.  

- Der afholdes ekstraordinært årsmøde – hvis en person er interesseret i at komme i bestyrelsen, kan 

vedkommende deltage, men uden stemmeret. 

Ønsker: Færre aflysninger af haltider som følge af andre aktiviteter i hallen. 

 

Vigtig dato til kalenderen – 21. marts, kl. 13.00: Gymnastikopvisning. 
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FODBOLD 

- Indendørsstævne med flot overskud. Sponsor på alt: Kellmann og Nordea. 

- Der er rigtig god opbakning til senior-udendørstræningen. Startede med to Serie 5 – disse er blevet til 

hold i Serie 4 og Serie 6. Afdelingen er udfordret på fødekæden. 

- Årsmøde afholdt, tre ekstra mand i bestyrelsen, der nu er oppe på ni mand i alt. 

- Afdelingen har modtaget 9.000 kr. fra Nordea-Fonden til oppustelige indendørsbander til de helt små 

fodboldspillere. 

 

LINEDANCE 

- Årsmøde afholdt, der er fem i bestyrelsen og to suppleanter. 

- Der tænkes meget i nye arrangementer, der skal tiltrække de unge, og instruktører skal på kursus. 

- Der er 31 linedansere. 

 

LØB 

- Årsmøde afholdt med flot fremmøde på 47 mand. Der var sandwich, Sport24 præsenterede tøj, og der 

kunne vindes gavekort. De tre på valg blev genvalgt, og derudover blev et nyt medlem valgt ind. 

- Afdelingen har mange motiverede trænere, og medlemmerne bakker op om de mange arrangementer. 

- Der er p.t. 93 medlemmer, og der kommer rigtig mange til træning. 

- Der gøres en ekstra indsats i forhold til nystartede (fødekæden). 

- Mange arrangementer i foråret, bl.a. Royal Run, og senere på året arrangeres der for SuperBrugsen 

Augustenborg et lokalt motionsløb – det bliver uden tidtagning og en kort rute. 

- Klubben har nu også tre gåhold: tirsdag og torsdag starter to hold kl. 17, og et hold starter kl. 18.  

KULTUR 
Revygruppen 
-  Billetsalget til Als Revyen er en lille smule foran 2019, så det er meget fint. 

Musikgruppen 
-  Næste musikarrangement er "James Rasmussen Trio" den 18. april – James var med i Four Jacks. 

TENNIS 
- Årsmøde afholdt. Marion Knudsen blev valgt som ny kasserer efter Torben Jakobsen, og Kurt Christensen 

blev valgt som ny suppleant. 
 

Vigtige datoer til kalenderen 

22. april: Klargøring af baner. 

14. maj: Standerhejsning og drop-in. 

18. juni: Drop-in. 

27. august: Drop-in. 

19. september: Klubmesterskaber. 
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Ad. pkt. 8. Eventuelt 

- Jævnfør seneste HB-møde (pkt. 4) er Fodbold kommet med ønske: Klubhus. 
 
- Status på infotavle – vi mangler billeder. 

 
- Bjarne har sendt oplysninger om DGI og kommunens "Temaaften om børn og unges idrætsdeltagelse". 

Frist for tilmelding er 27. marts. Afholdes 1. april i Skansen. Hvis nogen vil med, tilmelder de sig selv (se 
mere i Bjarnes mail af 26/2). 
 
Hvis nogen ønsker at deltage som frivillig hjælper i Royal Run, skal I også selv stå for tilmelding. I kan læse 

mere på http://www.vidarmotion.dk/ (honoreres med 200 kr. pr. hjælper). 
 
 

 
HUSK, at der er MIF Generalforsamling onsdag den 25. marts, kl. 19.00 (kælderen) 

 
 
 
 

NÆSTE FU-møde: 27. april 2020 

 

Har I noget, som FU skal drøfte, tage stilling til osv. – bedes I sende en mail  

til Bjarne på bjarne@mif.dk nogle dage forinden. 

 

 

 

NÆSTE HB-møde: 13. maj 2020 

 

 

 
Mange hilsener 

 

Jeanette Myllerup 
Sekretær 

 
 
 

http://www.vidarmotion.dk/
mailto:bjarne@mif.dk

